
(versie december 2021) 

 

Dit is de privacyverklaring van Heroes for Charity B.V., gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 32, 

3361 XP in Sliedrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 82850127. 

 

Waarom deze privacyverklaring? 

Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, je goed te kunnen informeren en je de juiste service 

te kunnen bieden, heeft Heroes for Charity persoonsgegevens van jou nodig. In deze 

privacyverklaring staat beschreven hoe Heroes for Charity omgaat met de verwerking van 

gegevens en wat jouw rechten zijn met betrekking tot het verwerken van deze gegevens.  

 

Heroes for Charity gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om 

deze zo goed mogelijk te beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) wordt nageleefd en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met persoonsgegevens om 

te gaan.  

 

Bekijk de meest actuele privacyverklaring op www.heroesforcharity.nl.  

 

Heb je vragen over de verwerking van je gegevens? 

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de verwerking van je gegevens, 

wil je gebruikmaken van een van je rechten of heb je een klacht m.b.t. het verwerken van je 

gegevens, stuur dan een email naar info@heroesforcharity.nl.  

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Welke persoonsgegevens verwerkt worden hangt af van de door jou uitgevoerde actie en/of de 

persoonsgegevens die je in het formulier moet invullen. Bijvoorbeeld: als je je inschrijft voor de 

nieuwsbrief, geef je alleen je naam en emailadres op en worden die gegevens bij ons verwerkt, 

http://www.heroesforcharity.nl/
mailto:info@heroesforcharity.nl


maar als je je aanmeldt voor een challenge zal de hoeveelheid persoonsgegevens die je moet 

invullen en die Heroes for Charity verwerkt, afhankelijk van de challenge, waarschijnlijk groter 

zijn. Dan kan er bijvoorbeeld gevraagd worden naar je naam, adres, telefoonnummer, 

emailadres, geslacht, geboortedatum en het goede doel waar je de challenge voor aangaat. 

Buiten deze gegevens zal dan ook de financiële status verwerkt worden (zijn de afgenomen 

challenges betaald).  

 

In sommige gevallen vraagt Heroes for Charity om een kopie van je paspoort of 

identiteitsbewijs en je reisverzekeringspapieren. Ook kan Heroes for Charity aanvullende vragen 

stellen over je gezondheid, als dit passend is bij de aard van de challenge. Voor het verwerken 

en eventueel verstrekken van deze gegevens aan derden zal Heroes for Charity uitdrukkelijke 

toestemming vragen.  

 

Met welk doel verwerkt Heroes for Charity je gegevens? 

Heroes for Charity verwerkt de persoonsgegevens: 

- Voor het uitvoeren van de overeenkomst 

- Om met je in contact te kunnen komen/blijven 

- Om de gebruikerservaring te verbeteren 

 

Welke grondslagen heeft de verwerking van je gegevens? 

Er kunnen verschillende grondslagen zijn voor het verwerken van de gegevens:  

1. Je hebt toestemming verleend 

2. Het is noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren 

3. Heroes for Charity moet voldoen aan een wettelijke verplichting 

4. Het is van vitaal belang 

5. Om het gerechtvaardigde belang van Heroes for Charity te behartigen 

 

Met wie worden je gegevens gedeeld? 

Heroes for Charity verstrekt of verkoopt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Dit 

wordt alleen gedaan als Heroes for Charity hiertoe verplicht is op grond van wet- of 

regelgeving, hier uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door jou of als het verenigbaar is 

met de hierboven beschreven doelen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in 



opdracht van Heroes for Charity, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen 

voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.  

 

Wanneer de challenge buiten de EU plaatsvindt, kan Heroes for Charity genoodzaakt zijn om 

bepaalde persoonsgegevens door te geven aan personen of instanties buiten de EU.  

 

Hoe lang bewaart Heroes for Charity je gegevens? 

Heroes for Charity bewaart je persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de 

doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. De gegevens worden niet langer bewaart dan 

wettelijk is toegestaan. Deze termijn kan per soort persoonsgegeven verschillen. Na die periode 

zullen de gegevens verwijderd of geanonimiseerd worden.  

 

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens? 

Volgens de AVG heb je verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van de 

gegevens. Zo heb je recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Daarnaast heb 

je het recht om de toestemming voor de verwerking in te kunnen trekken.  

 

Wat zijn de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens of intrekken van de toestemming? 

Als Heroes for Charity niet alle benodigde gegevens ontvangt, of je besluit de toestemming 

voor het verwerken van de gegevens in te trekken of je gegevens te verwijderen, dan kan dat 

gevolgen hebben voor de challenge waar je aan wilt deelnemen. Het is mogelijk dat je dan niet 

(volledig) kan deelnemen aan de challenge.  

 

Cookiebeleid 

Via de website van Heroes for Charity worden cookies geplaatst door Google Analytics. Dit zijn 

functionele en analytische cookies die (met inbegrip van je IP-adres, waarbij het laatste octet 

gemaskeerd wordt om de data zoveel mogelijk te anonimiseren) opgeslagen worden. Deze 

informatie wordt gebruikt om te analyseren hoe de website gebruikt wordt. De gegevens 

worden door Google niet gebruikt voor andere doeleinden (‘gegevens delen’ staat uit) en er 

wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google 

Analytics-cookies. Heroes for Charity heeft voor het verwerken van deze gegevens een 

verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.  


